
 

      
         

 

Siłownia                                

psychologiczna 
J U N I O R 

 

Temat treningu: NASZE EMOCJE 
 

Po co nam emocje zapytacie?  
Sprawa jest prosta: emocje (czyli te mocne wrażenia, 

które czujemy w odpowiedzi na to co dzieje się z nami                   
i wokół nas) są jak przyprawy. Serio, jak przyprawy do zupy 
albo do piernika. Na przykład taki polny kamień nie czuje 
emocji. Jest taki sam w słońcu i gdy leży pod śniegiem. Nie 
robi na nim wrażenia siedzący motyl ani opona parkującego 
nad nim samochodu. 

 
Nie to co Ty, prawda? 

 No proszę, przekonaj się.  
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Masz dziś do wyboru: 

 
                                              

STRACH RADOŚĆ SMUTEK ZŁOŚĆ WSTRĘT ZASKOCZENIE 
 

Gdybym powiedziała Ci, że rok szkolny 
tym razem będzie bardzo krótki                              

i wakacje zaczynają się od grudnia, to jaka 
emocja skakałaby po Twoim sercu               

i głowie? 

Właśnie dotarła do Ciebie wiadomość, 
że Twój najlepszy przyjaciel 

wyprowadza się na zawsze do 
Australii. Która emocja byłaby 

najsilniejsza? 
 

 

Wyobraź sobie, że wchodzisz do swojego pokoju i widzisz brata 
zjadającego Twojego ostatniego, ulubionego batona. Co czujesz? 

 
Koledzy namówili Cię 

do obejrzenia 
fragmentu strasznego 
filmu. Obudziłeś się w 
nocy zlany potem. To, 

co czujesz, to… 
 

Pod koniec wakacji znajdujesz w swoim szkolnym plecaku 
podejrzanie wyglądającą substancję. Brzydko pachnie, 
jest klejąca i śluzowata w szarozielonym kolorze. Po 
namyśle odkrywasz, że to zapomniane rzodkiewki ze 
szkolnej akcji częstowania uczniów warzywami. 
Rozpoznajesz, co czujesz? 
 

Po zdalnym nauczaniu wchodzisz do swojej klasy. Zamiast ławek wszędzie leżą 
poduszki, słychać kołysanki a Twoja Pani mówi, że nie będziecie się na razie uczyć, 
tylko będziecie leżakować (jak w przedszkolu) ponieważ musicie odpocząć po nauce 
w domu. Jaka emocja towarzyszy nam, gdy się czegoś nie spodziewamy? 



 

Czas na ćwiczenie.  
1. Staraj się w tym tygodniu rozpoznawać, co czujesz, gdy mocno coś Cię 

poruszy. Mów sobie wtedy na przykład: chyba to smutek, teraz to 
radość a wtedy to była złość. 

2. Za tydzień zajmiemy się radzeniem sobie z wyrażaniem emocji, teraz 
proszę o obserwację samego siebie. 

3. Może poczujesz ochotę, żeby narysować strach, radość, smutek, złość, 
wstręt lub zaskoczenie? Chętnie obejrzę Twoją pracę. 
Przysyłajcie ją na maila agata.popielarska@spstrzalkowo.pl albo na 
numer telefonu 734154787.     

 
            Do następnego ćwiczenia na psychologicznej siłowni.   

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                     Wasza pani psycholożka 
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